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CIRCULAR N.º 8/21_22
de 27 de julho de 2022

ASSUNTO: CALENDÁRIO LETIVO 2022/2023 e NOVIDADES PRÓXIMO ANO

Estimados colaboradores da ESPRODOURO e toda a comunidade ESPRODOURO em

geral;

Após deliberação em reunião de Conselho Pedagógico Ordinário que decorreu em 26

de julho de 2022, envio esta circular que determina várias alterações do próximo ano

letivo. Dever ser também enviada a presente circular aos Encarregados de Educação

pelos Gestores de Aluno, com a maior brevidade.

Assim, somos a determinar com efeitos imediatos, que se cumpra e faça cumprir:

ANO LETIVO 2022/2023

1. A ano letivo 2022/2023 terá o seu início no dia 13 de setembro de 2022 e o seu

término a 30 de junho de 2023, salvo módulos ou disciplinas a terminar, ou no

caso do curso CEF que podem prorrogar-se até 30 de julho de 2023;

2. No dia 11 de setembro de 2022, será organizado o “Boot Camp” onde

pretendemos receber os alunos e as suas famílias num convívio na Mata do

Cabo. A organização e mais detalhes serão enviados pela Dra. Kátia Reis que

ficou encarregue da organização. Ficam desde já convocados todos os

colaboradores e suas famílias, assim como os alunos e as suas famílias para

estarem presentes num lanche convívio a realizar nesse domingo.

3. O ano letivo próximo será distribuído por semestres, sendo que as datas dos

semestres são:

a. 1º semestre - Início a 13/09/2022 - Final a 17/02/2023

b. 2º semestre - Início a 27/02/2023 - Final a 30/06/2023

i. Interrupções Letivas:

1. 19/12/2022 a 30/12/2022

2. 20/02/2023 a 24/02/2023

3. 03/04/2023 a 14/04/2023
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4. O período de FCT(estágio)/AEE dos anos letivos será o seguinte:

a. 9.º Ano (CEF) - 24 de maio a 14 de julho (a definir)

b. 10.º Ano (1º) - 5 de abril a 31 de maio

c. 11º Ano (2º) - 13 de outubro a 22 de dezembro

d. 12º Ano (3º) - 20 de março a 23 de junho

5. O período de Reuniões de Avaliação dos mentores serão:

a. 19 a 23 de dezembro de 2022

b. 20 a 24 de fevereiro de 2023

c. 10 a 14 de abril de 2023

d. 10 a 18 de julho de 2023

6. As reuniões de Conselho Pedagógico Ordinárias serão:

a. 12 de setembro de 2022

b. 24 de fevereiro de 2023

c. 19 de julho de 2023

7. Passam assim a existir 4 momentos de avaliação e de devolução de informação

aos encarregados de educação. O momento 1 e 4 (final de ano) mais focado no

desempenho dos alunos em FCT e Aprendizagens Essenciais em Empresa (AEE), e

nos momentos 2 e 3, mais focado nos módulos e recuperações de horas.

8. Nesta organização por semestres, por forma a garantir o término sem sobrecarga

horária semanal, os alunos em FCT/AEE não têm a interrupção letiva devida, pelo

que a interrupção será apenas nos feriados e momentos festivos. Garantimos

também, que todos os alunos terão pelo menos ou a primeira/terceira interrupção e

a segunda interrupção, garantidas.

9. Os módulos serão distribuídos por semestre, pelo que as aulas serão mais

intensivas em determinados módulos num semestre e noutro semestre terão

outras matérias.

10. Deixamos de ter a oferta de Pensamento Crítico como disciplina, passando a ter

obrigatoriedade de trabalho de pensamento crítico em todas as disciplinas da

componente sociocultural e científica, que decorre no período de AEE, com

evidência.

11. As AEE/RAHE serão coordenadas em formato projeto pelo Gestor do Aluno, que

congregará num máximo de 3 documentos as evidências de todas as disciplinas

em AEE, diminuindo por isso o volume de evidências por aprendizagem essencial,

que levaria a um volume muito grande de trabalhos, ainda que menores, por parte

dos alunos, priorizando por isso a qualidade desse trabalho.
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HORÁRIOS E DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO

1. Nomeio na presente circular a equipa de horários que é constituída pelos:

a. Prof.a Cristina Pinto

b. Eng. Paulo Águas

c. Eng. Filipe Gonçalves

2. Os horários devem ser organizados por semestres devendo organizar que

módulos serão ministrados em que semestre, de acordo com uma distribuição

de carga horária ajustada ao longo do ano.

3. Tanto quanto possível, sugere-se que os horários não sofram alterações no

semestre, sendo que os mentores que prevêem que vão faltar, devem trocar

uma hora com outro mentor para que os alunos não fiquem sem atividade

letiva.

4. Existe a possibilidade de aulas e projetos em empresa, que devem envolver os

alunos da turma. Nesse sentido, fica nomeado o Coordenador de Futuro, em

conjunto com os Gestores de Curso, por criar os dias de trabalho em projeto

para cada curso, por forma a que, atempadamente, sejam colocados em

horário.

5. A distribuição de orientadores de FCT e de PAP deve ser realizada para o

próximo ano letivo até dia 16 de setembro de 2022.

6. Todos os recursos humanos que colaboraram com a escola este ano letivo,

pretende-se a sua continuidade e em breve será enviada a distribuição de

serviço provisória.

7. De forma semelhante ao ano anterior, todos os mentores contratados com

mais de 770h letivas distribuídas (incluindo direção/coordenação de turma),

podem elaborar o trabalho que não requeira presencialidade em casa,

informando os serviços administrativos dessa intenção semanalmente.

8. O plano de atividades e alterações de regulamentos deve ser realizados até dia

9 de setembro, por forma a serem aprovados no dia 12 de setembro, nos

termos do regulamento.
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Qualquer dúvida deve ser enviada para o email geral@esprodouro.com ou pelo telefone

254 481 033, para podermos ajudar com todas as nossas possibilidades.

Com um forte abraço pessoal,

São João da Pesqueira, 27 de julho de 2022 O Diretor Geral e Pedagógico

mailto:geral@esprodouro.com

